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  چكيده

هاي عرفي و قدسي، دين و دنيا و  آغوشي حوزه اساس اين تحقيق در بيان نظرية هم
. بيني در اين عرصه است دانستن دوگانه امور الهوتي و ناسوتي و نقد تصور رايج حقيقي

دادن  هاي ديگر نگارنده و مطالعات تجربي براي نشان ادامة نوشتهاين تحقيق در 
ها را براي اثبات تجربي نظرية  بار موضوع سوگواري بودن اين تفكيك بوده و اين اعتباري

خواهد  بخشي از تحقيق در زمينة وسايل سوگواري است و مي. خويش برگزيده است
زدن صرف به آن با   برچسب قدسيهاي مذهبي و انگاري دربارة كنش نشان دهد كه ناب

خواني ندارد و در واقعيت اجتماعي امور قدسي كامالً از امور  واقعيت اجتماعي هم
ها با وجود جلوة مذهبي و معنوي خود  كه سوگواري دنيوي منتزع نيستند، چنان

  از جمله اينكه گردش مالي عظيمي. هاي گوناگوني با زندگي مردم پيوند دارند شيوه به
  .ها نهفته است كه در دوام اين كنش مؤثر است  پشت سوگواريدر

  

سكوالريزم،  عرفي، قدسي، اعتباري و حقيقي، دوآليسم،: واژگان كليدي
  .سكوالريزاسيون، ابزار سوگواري
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  مقدمه
هاي مذهبي با تكيه بر   اين مقاله بخشي از پژوهشي گسترده دربارة ابعاد مختلف سوگواري

اين تحقيق با . شناسي انجام شده است شناسي و جامعه  با رويكرد مردممراسم محرم است كه
هاي محرم  درازاي تاريخي و پهنة بزرگ جغرافيايي سوگواري. رو بوده است مشكالت فراواني روبه

باعث شده آثار زيادي در اين باب به رشتة تحرير درآيد، اما اين منابع غالباً داراي مضامين 
. ها غايب است اند و رويكردهاي بدون حب و بغض در آن يفتگي بودهتكراري يا ملفوف به ش

اند از داوري ارزشي بپرهيزند مصون  شدت اثرگذاري حادثة عاشورا حتي كساني را كه كوشيده
. رو بوده است اعتمادي روبه ها با مشكالتي ازجمله بي دسترسي به برخي داده. نگذاشته است

ه مبادا اين تحقيق پوششي از جانب مأموران مالياتي باشد به بازاريان به دليل نگراني از اينك
بنابراين براي جلب اعتماد بايد از ترفندهاي . اند سختي تن به گفتگو داده يا ترشرويي كرده

شناختند همكاري مطلوب نشان  تنها كساني كه نويسنده را مي. شد مختلفي استفاده مي
شود سبب شد محقق نتواند  الي يكبار برگزار مياينكه مراسم تاسوعا و عاشورا س. دادند مي

هرسال به بيش از يك شهر براي مطالعه سفر كند، لذا بخشي از كار ميداني به اجبار موكول به 
  .شدن زمان تحقيق شد فرارسيدن زمان بعدي و در نتيجه طوالني

  

  ها پرسش
شـده    جتماعي انجـام  برخي از تحقيقات ا   . هاي متعددي براي كل اين تحقيق وجود دارند         پرسش

هـاي مـذهبي رونـدي        هاي مذهبي است، اما گـرايش بـه سـوگواري           حاكي از سير نزولي گرايش    
هـاي مـذهبي در       ها چيست و راز و دليل دوام كنش         دليل اين تفاوت  . دهند  معكوس را نشان مي   

  شود چه بوده است؟ ميان تودة مردم كه اوج آن در محرم مشاهده مي
  

  فرضيات
اي از مناسك در زندگي روزمره دليل دوام  كاركردهاي پاره. 1:  تحقيقبرخي از فرضيات

هاي عرفي و قدسي و مادي و معنوي دليل  پنداري در عرصه بدفهمي مزمن دوگانه. 2هاست  آن
  .درك اشتباه در مورد ميزان و كيفيت گرايش به امور مذهبي است

  

  چارچوب نظري
اين نظريه . قدسي است عرفي و يگانگي مقوالتپيوندي و   مبناي نظري اين تحقيق نظرية هم

چكيدة نظريه اين است كه دوآليسم امر .  منتشر شده است1384 و 1377هاي  پيشتر در سال
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عرفي و قدسي، اعتباري است نه حقيقي و متغيرهاي ديني مستقل از امر دنيوي وجود ندارند و 
 همة). 1383؛ 1377باقي، ك .ر(اند  امور مقدس و نامقدس و عرفي و قدسي درهم تنيده

. هستند نيز مادي هاي سائقه واجد خود پشت پس يا خود بطن در مذهبي و معنوي هاي صورت
 اصيل و اند جان و جسم ها بسان در ميان انسان معنويت و ماديت و ندارد وجود نابي صورت هيچ

 والريزاسيون سك.است پنداري دوگانه افتادن در دام ديگري ديدن غيراصيل و يكي انگاشتن 
 از كردن دين و دنيوي( سكوالريسم اولية معناي بحث اين در اما. است زدايي تقدس فرآيند
دائمي  و مكرر فرآيند يك سپس .داريم مدنظر را )زندگي قوانين آوردن زمين به آسمان

ادغام صور مادي  ماية قدسي و معنوي آن يا تجسدبخشيدن به امور ماوراءالطبيعي با حفظ درون
زيرا سكوالريزاسيون مشتمل بر . و معنوي را در نظرداريم و اين با سكوالريزاسيون متفاوت است

يعني ثنويتي كه ). 1387ك اينگلهارت، .ر(شدن است  فرآيند تبديل قدسي به عرفي و غيرديني
پيشتر گفته شد در آن مفروض است و تنها نوعي جايگزيني، انتقال يا استحاله از سپهر قدسي 

 در هايي بدفهمي اصطالحات آن كه محتمل است كاربست آنجا از. دهد هر عرفي رخ ميبه سپ
و ادغام  مادي وجهة به معنوي و قدسي وجهة تبديل دائمي فرآيند تعبير از باشد داشته پي
  .كنيم مي ها استفاده آن

االميني،  روح(كنند  شناسان فرهنگ را به دو مقولة مادي و غيرمادي تقسيم مي فرهنگ
اي فرهنگي شامل دو جنبة  بر اين سياق مذهب نيز مقوله). 89 و 88: 1387؛ دقتي، 24: 1372

جنبة مادي . ها ها، باورها و ارزش جنبة غيرمادي آن عبارت است از نُرم. مادي و غيرمادي است
اين تعريف . اند ها، اشياي مقدس و ابزار و وسائل جشن و سوگ مذهبي آن بقاع متبركه، زيارتگاه

پنداري  هاي مادي و معنوي، خود عاملي براي تقويت دوگانه بودن جنبه وبخشي و دوگانهد
دهد كه آنان بيشتر ميل   مطالعة دقيق رفتار توده در حوزة مذهب نشان مي.قدسي است-عرفي

ساختن امور  كردن و عيني فهم بشر همواره در پي قابل. كردن مفاهيم مذهبي دارند به زميني
دركي كه تودة مردم از خدا دارند از طريق تشبيه به موجودات قابل . بوده استماوراءالطبيعي 

ها و  آرامگاه. كنند گنجايش در ذهن آنان است و برايش چشم و گوش و دست و مكان تصور مي
كردن و نيايش با اقبال خود رونق  كردن و بوسيدن و توسل هايي باشكوه را براي لمس مكان

خداي فيلسوفان و . خداي فيلسوفان هميشه تفاوت داشته استخداي توده با . بخشند مي
متكلمان خدايي است كه بايد خارج از گنجايش فهم عادي آن را درك كرد، اما خداي توده 

كنند،  شوند، با او قهر و آشتي مي از او عصباني مي: تر است همان است كه به آدمي شبيه
خواهند و اگر  دهند، از او تغيير تقدير را مي يها و زلزله و شرور را به خشم او نسبت م مصيبت
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تبديل (از منظر اين پژوهش، رفتار مزبور . كنند دعايشان را اجابت نكند از فرمانش سرپيچي مي
در واقع رفتاري شبه غريزي در ميان تودة مردم ) امور ماوراءالطبيعي به مظاهر مادي و عيني

كردن امور و ذهني  بيشتر ميل به انتزاعيخواص و نخبگان مذهبي و فيلسوفان گويي . است
ها  ترين آن مهم. شمرند هايي برمي شناسي براي رفتار غريزي ويژگي در روان. ها دارند كردن آن

كنند و  بيني پيروي مي اين است كه رفتارهاي غريزي از الگويي مشابه، معين و قابل پيش
 نظرية غريزه جاي خود را به شناسي در روان). 71-70: 1390كرين، (اند  معطوف به هدف

منظور از رفتار غريزي در اينجا عبارت است از يك ). 510-512: 1378هيلگارد، (ها داد  سائق
شناسي براي رفتار غريزي ذكر شده است،  هايي كه در روان براساس ويژگي. نيروي دروني پايدار

گويند  اشد غريزي ميشناسي نيز به رفتاري كه داراي دو ويژگي ثبات و دوام ب در جامعه
پرستي از آغاز  هدف مقالة حاضر اين بوده كه نشان دهد تاريخ دراز بت). 12: 1361شريعتي، (

هاي مادي و زميني، حتي  ها و پديده زندگي بشر و بازتوليد اشكال مختلف آن مانند زيارتگاه
ابهي در پس از ابالغ توحيد و يكتاپرستي، ميل و رفتاري بادوام يا الگوي رفتاري مش

بنابراين اگر . ها وجود دارد تجسدبخشيدن به خدا و موجوادت آسماني و ديني در ميان انسان
كردن دين و از آسمان و الهوت به ناسوت آوردن آن است، اين امر  سكوالريسم به معناي زميني

 در اين نظريه. در ميان تودة مردم به صورت ارتكازي وجود دارد؛ حتي اگر خودشان انكار كنند
  .ادامة نفي دوآليسم عرفي و قدسي است

در دوران كهن يا دوره اي كه اگوست كنت دورة رباني ناميده است، بشر باور به 
هايي را با دستان خود  دهد و حتي بت هاي گوناگون بروز مي ماوراءالطبيعه و پرستش را در الهه

س از آن، با ظهور مذاهب پ. انگارد سازد يا درختان و اشياي پرشكوهي را خالق خود مي مي
 بازتوليد توحيدي كه به گفتة كنت، دورة ماوراءالطبيعه و انتساب امور به خداي واحد است،

 نفي و توحيدي پارادايم وجود با و يابد مي ادامه ديگر اشكال در سازي مادي فرآيند همان
اَب ( ثالثه اقانيم يت بامسيح در و سامري جامعة يهوديان با گوسالة در بار اين گوناگون، هاي الهه

 از بيش سكوالريسم مسئلة دارد؛ گرچه ادامه خداست فرزند عيسي اينكه و) و ابن و روح القدس
 آغاز از اسالم در دنيوي هاي جنبه برعكس آن، و بوده مسيحيت در سازي قدسي زاييدة همه

 كردن الهوتي و ازيس قدسي بين جدالي آغاز از نيز آيين اين در اما .است بوده نيرومند بسيار
 تبديل دائمي فرآيند. است داشته وجود آن ساختن بشري مقابل در دين پيشوايان و شريعت

 ثالثة اقانيم و سامري گوسالة و رباني دورة در فقط مادي هاي صورت به ماوراءالطبيعي امور
 يرهغ مسيحيان و صليب يهوديان و ندبة ديوار و) ص(محمد بشربودن سر بر جدال و مسيحيت

 و نمادين تماماً سوگواري وسائل. است آن از ديگري جلوة هم سوگواري وسائل و كند نمي تجلي
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 و مادي زندگي ها آن پس در اينكه بر عالوه اند، مردم تودة ابداع ها آن همة و است از رمز سرشار
  مطالعة.هستند مذهبي شعائري براي مادي نمادهاي خودشان دارد، جريان بزرگي بازار
 گرچه. آغوشي مقوالت عرفي و قدسي است هم نظرية همان كنندة تصديق مذهبي هاي گواريسو

 دين از را خود تعريف اساس اما نيست، دنيوي يا مقدس ذاتاً چيز هيچ كه است معتقد دوركيم
 دين، ماركس، نظر  از.است اعتباري ما نظر از كه چيزي گذارد؛ مي نامقدس و مقدس امر بر

 هاي فورماسيون معلول را دين هم  دوركيم.زيربناست اقتصاد و روبنا ايدئولوژي و سياست قانون،
 است معتقد كه ماركس برخالف اما .شود مي نزديك ماركس به او اينجا در و داند مي اجتماعي

 است، ساخته خود هژموني حفظ براي حاكم طبقة كه است دروغيني آگاهي مذهب و ايدئولوژي
 چيزي او نظر از الوهيت ولي .ندارد وجود دروغين دين و دارند التاص اديان دوركيم نظر در

 بيشتر دين به دوركيم نگرش .است نبوده نمادين و يافته تغييرشكل جامعة از فراتر
 وجود نظر اختالف دين اصالت عدم و اصالت دربارة است ممكن. است و مثبت كاركردگرايانه

 كم دست اما است، جامعه مادي شرايط از ازتابيب كه مذهب گفت قاطعانه نتوان و باشد داشته
 و است دين سازندة انسان ماركس نظر  از.دانست جامعه شرايط بازتاب را مذهبي فهم توان مي
 هاي آيين از بخشي مورد در كم دست كه دهد مي نشان ما پژوهش اما انسان، سازندة دين نه

 ها در اين آيين زمان مرور به و تندهس ها آن سازندة ها انسان و است درست سخن اين مذهبي
 در كه بينيم اما مي نگرد مي مستقل متغيري مثابة به دين به وبر. اند نشسته ديني مناسك رديف

 محتوابخش سياست و اقتصاد چون ديگري عوامل ديني هاي كنش در كم دست موارد از بسياري
 اخالق و اقتصادي نظام ميان ميمستقي رابطة هم وبر حال عين در .هستند ديني رفتار سازندة و
 تعريف براي ضرورتي ندارد، وجود دين دربارة تعريف اجماعي هيچ كه آنجا از. است قائل دين و

 باشيم، داشته دين كه ما دربارة ديدگاهي هر .پژوهش احساس نكرديم درآمد عنوان به دين
كنيم و در اين  انكار توانيم نمي را انديشه و اقتصاد ذهن، عين، جامعه، مذهب، ديالكتيك

  .پژوهش اين رابطة ديالكتيكي مفروض گرفته شده است
 اين از اي ناشناخته ابعاد درك به را ما اقتصادي، منظر از مذهبي رفتارهاي و مذهب مطالعة

 و زيارت اقتصاد وقف، اقتصاد روحانيت، اقتصاد مانند مذهبي اقتصاد. سازد مي رهنمون پديده
 اي پديده مورد در مثال، براي. است تحقيق براي پرمايه و پيچيده جهاني سوگواري اقتصاد

 ايران در روان اختالالت آمار پيمايش طرح يك هاي پژوهش رمالي، و دعانويسي خُردتر مانند
 تومان براي ميليارد 500 تا 375 سالي متوسط طور به ايران مردم كه دهد مي نشان

  ).14: 1391 تير28اعتماد، (پردازند  مي رماالن به خود »مشكالت از گره شدن گشوده«
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 هاي انگيزه كه صرفاً دهد مي نشان ها آن كُنه به ورود اما دارند، مذهبي صورتي ها عزاداري
 مذهبي-عاطفي بر جنبة افزون  عزاداراي.نيستند عزاداري شور برانگيزانندة ذهني و مذهبي
 كاركردهاي. شوند مي ناسكم تداوم اين سبب كه هستند مؤثري دنيوي كاركردهاي داراي

 تقويت اجتماعي و همبستگي تقويت رواني، تخلية معنوي، و روحي ارضاي سرگرمي، تفريحي،
نگاهي به ابعاد دروني  بحث اين  در.هستند آن آشكار هاي جنبه برخي از اخالقي هاي پايه

  .افكنيم مي سوگواري اقتصاد ها با تمركز بر سوگواري
 در علما دودلي موجب اند كه سخن گفته هايي انگيزه و اقتصادي فعمنا منتقدان، از از برخي

 سيد عالمه مثال، براي. است شده محرم مراسم ساير و خودزني مراسم عمومي كردن محكوم
 به كمك در مادي هاي سودجويي به را مردم از برخي شيعه بزرگ علماي از امين محسن

 مغنيه، محمدجواد وي  همشهري.كند مي متهم عامل جبل در سوگواري هاي بدعت گسترش
 ميان توافق نوعي از الحيدري، ابراهيم شاگردش و الوردي علي عراقي، شيعي شناس جامعه
 تودة به رساندن آذوقه در كالن سودهاي آوردن دست به درجهت بازاريان و روحانيان برخي

كنند  مي ديدار يانشيع هاي حرم در محرم مراسم از اند كه سخن گفته تماشاگراني و عزاداران
)ه، اپولي  مبادالت ها سوگواري يابيم، درخالل هاي زير درمي كه از بررسي  چنان).38: 1382ند

 مادي اجزاي تحليل در توان نمي كه گيرد مي صورت گوناگون و ويژه اشكال در متعددي وسيع و
 دريافت سنگيني هاي اجرت مداحان و ها خوان روضه مثال  براي.گرفت ها را ناديده آن عزاداري

بودن كسب مال از طريق دين به تفصيل سخن  كه محدث نوري درباب ناشايست چنان كنند، مي
 سخنان محتواي اشاره كرده كه اين امر در استاد مطهري و) 46-27: 1381(گفته 
زدگي را به وجود  و عارضة عوام) 216،231،271: 1336مطهري، (دارد  تأثير نيز ها خوان روضه

 مادي رونق براي عاملي را رقابت نيز وجود راويان برخي). 264-256: 1336(ورد آ مي
 نزاع به اشاره از پس بيك  ابراهيم.اند دانسته سوگواري تر متنوع وسائل كاربستن به و خواني روضه

 را خوانان مرثيه كيسة همديگر رقابت به كه است  اين:گويد مي ها نعمتي و ها حيدري اساس بي
 زنجير كوبند، مي سينه جويند، مي سبقت يكديگر بر تكايا شكوه و تزئين در و ندكن مي پر

  ).149: 1353اي،  مراغه(غيره  و غيره و شكافند مي سر زنند، مي
  

  سوگواري داغ بازار
 ساموئل. هاست موسم سوگواري محرم، بازار عرضة انواع خدمات و هنرها و كاالها و خوراكي

 مراسم شاهد ايران  در1885تا  1883هاي  سال در كه ايران يكا درآمر سفير نخستين بنجامين،
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 چيز ها دستفروش بعضي گاوميش جنگ محل در اسپانيا در كه چنان «:گويد مي بوده محرم
 مردان قليان مانند هم  نسوان.فروشند مي قليان و چاي و شربت هم اينجا در فروشند مي
 به قليان و چاي ليموناد، جمعيت وسط در ديگر نفر چند «).446: 1363بنجامين، (» كنند مي

بيشتر  عده اين كشند و مشتري مي مانند مردان قليان هم  زنان.گرفتند مي و پول داده مردم
  .)291: 1363بنجامين، (بودند  زنان

 ادوارد ياكوب پوالك كه در .است محرم مراسم ترين پررونق از يكي خواني پرده و تعزيه
: ها را مشاهده و گزارش كرده است  ميالدي در ايران زيسته، سوگواري1860 تا 1851هاي  سال

نظر از مزد  زيرا صرف. هاي بسيار است شبيه متضمن تقبل هزينه-سنت برگزاري تعزيه«
بايد از مهمانان در طول نمايش با شربت و پس از تعزيه با شامي شاهانه پذيرايي  بازيگران مي

 مراسم برگزارشده توسط دربار را گزارش كرده، در حالي كه البته او ).236و234: 1361(» كرد
 زندگي گذران راه خواني پرده و تعزيه. ها در همة شهرها و محالت وجود داشتند شبيه-اين تعزيه

 ترين داغ محرم موسم و گرفتند مردم پول مي از در خيابان اجرا طول در و بوده افراد از اي عده
 :گويد مي زمان آن در شاه مظفرالدين دربار در فرانسه ري ايلچياوستاش دلو. دبو كارشان فصل

. پرداختند خوان مي تعزيه به محرم اول روز ده هاي خواني تعزيه براي تومان چهارصد احتماالً
 از ايراني يك براي است معتقد )كرد شخصي ايراني كه دلوري را همراهي مي(اكبر  ميرزا علي

 مبلغ بكند، زندگي سخاوتمندانه ماه يك در انگليسي ليرة كي با توانست مي كه پايين طبقة
 اش سفرنامه نيز در پوالك). 75 :1370بلوكباشي، (است  بوده زيادي بسيار پول تومان چهارصد

 دستمزد ).234: 1361پوالك، (نويسد  مي زمان آن در ها خوان روضه گزاف مزدهاي از
گردانان و  تعزيه براي درآمد ايجاد از. آيد شمار مي ها اكنون نيز جزء درآمدهاي باال به خوان روضه
 كارشان و كسب رونق فصل ايام اين كه ها، نظاير آن و ها منبري و مداح و خوان روضه صنف
 متداول وسائل و ابزار بر مروري بگذريم، اند كه داشته توجهي قابل هاي دريافتي همواره و است

 دوام عوامل از تواند مي امر  همين.است زاداريع اقتصاد چرخ عظمت مبين خوبي به سوگواري
 دنيوي كاركردهاي از  يكي. است داشته سودمند و ملموس كاركردهاي كه شمرده شود سنتي

 بعد سطور در كه طور همان. دارد اقتصادي عظيم گردش كه است اين مذهبي سوگواري
 بدون كه حالي در شود، مي انجام عظيم هزينة اين دو شب يكي براي سال هر شود، مي مالحظه

 به و شود مي شروع تومان 150 از بازار اين در ها قيمت .كرد عزاداري توان مي هم وسائل اين
 داشته تصاعدي رشد اجناس، ساير مانند نيز وسائل نرخ .رسد مي تومان ميليون چندصد از بيش
 متحكو سقوط از پس عزاداري به مربوط مصنوعات فروش و توليد رشد منحني. است
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به بازار ملزومات  عراق بازار شدن افزوده  وش1381 عراق در اسفند آزادي و حسين صدام
هاي  رشد گرايش به عزاداري به نحوي بوده كه در سال. است يافته چشمگيري رشد سوگواري

ها در تهران و مشهد و اصفهان و ساير شهرها در دوماه محرم و صفر  اخير تعداد زيادي از مغازه
كه در بررسي ميداني مشاهده شد، در رشت كه تا  براي مثال، چنان. دهند غيير شغل ميموقتاً ت

سه دهة پيش فقط دو فروشگاه ثابت وسائل عزاداري وجود داشت، در ايام محرم صدها مغازه در 
 هاي اي از نمايش مجموعه تنها ها سوگواري. پردازند كنار كار خود به فروش ابزار سوگواري مي

براي برگزاري  گوناگوني مادي وسائل و ابزار بلكه نيستند، خواني و روضه زني نهسي و عاطفي
 و تمركز مادي وسائل بر اكنون. افزايند مي آن ديني شور بر كه شوند مي گرفته خدمت به مراسم
  .مكني مي بررسي را ها سوگواري مالي و اقتصادي گردش

  

  )عناصر مادي ملموس(وسائل سوگواري بازار 
هستند و  معنايي داراي اشيا تمام .دارند اجتماعي نوعي حيات و ابزار شناسي اشيا مردماز نظر 

جنبة غيرمادي مذهب . دارد قرار معنايي نظام يك در كه كرد تلقي نشانه يك بايد را شيء هر
هاست و جنبة مادي آن اشياي مقدس و ابزار و وسائل جشن و  ها، باورها و ارزش عبارت از نُرم
كردن، يا ساختن  سازي و مادي طبق نظرية پايه در اين تحقيق، دنيوي. اند يسوگ مذهب

. نمادهاي عيني براي امور ماوراءالطبيعي، درواقع رفتاري نسبتاً پايدار در ميان تودة مردم است
توان در راستاي ميل توده به  ابداع وسائل گوناگون سوگواري و اعمال و عبادات مذهبي را مي

در بخشي . تلقي كرد) اعتقاد به امور ماوراءالطبيعه(راي تجلي مادي روح مذهب ابداع وسائلي ب
اي از علماي مذهبي با  از اين پژوهش به طور تصادفي با اين مسئله مواجه شديم كه عده

برخي ديگر از علما از ترس واكنش . اند ها و وسائل سوگواري مخالفت كرده بسياري از سبك
اما عامل . اند نوا شده اند و برخي هم با آن هم  خود سكوت كردهدادن پايگاه توده و ازدست

كردن سوگواري كمك كرده است، وجود بازار داغ  سازي و مادي ديگري كه به رونق دنيوي
 قدر آن اربعين و محرم اول دهة مراسم در كاررفته به ابزار و وسائل. مرتبط با سوگواري است

 وجود به اي بازار گسترده و ويژه و اند داده شكل را بزرگي صنعت كه هستند پرمصرف و متنوع
 به كه اند ايجاد كرده هنگفتي هاي هزينه و درگير آن با را گوناگوني حرَف و مشاغل و اند آورده

 توليد براي امروزي پيشرفتة صنايع كه زماني در. است صنوف برخي براي درآمد ايجاد معناي
 را اي جامعه هر اقتصادي بنيان محلي و كوچك صنايع و نداشت وجود كاالها جهانگير و انبوه

 ايجاد اي عده براي كه بود اي شاخه خود سوگواري ابزارآالت به مربوط صنايع داد مي تشكيل
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اي از  پاره داشتيم محرم عزاداري ملزومات و وسائل فروش بازار در كه گشتي در. كرد مي اشتغال
  :زا عبارت بودند اين وسائل

ها، چفيه، شال، لباس  ها، پالكاردها، پوسترها، شمايل پرچم، پرده، كتيبه: تدستة منسوجا
  .بند، پوشاك تعزيه، خيمه سياه، پيشاني

  .سنج، دهل، طبل، كرنا، شيپور، اكو، بلندگو: وسائل موسيقي
  .شمشير، خنجر، سپر، زره، تيروكمان: وسائل رزمي
  .علم، عالمت، زنجير، كتل، عماري: نمايي وسائل سوگ
ها اشاره شده  صورتك، تنديس و وسائل ديگري كه در اين تحقيق به آن: خواني وسائل تعزيه

  .است
  .وپز پخت وسائل و غذايي مواد: وسائل اطعام

اغلب . بازار انواع ملزومات عزاداري محرم و صفر گرچه رونق خاصي دارد، بازاري فصلي است
روشند، اما از دو هفته مانده به محرم ف فروشندگان اين وسائل در طول سال اجناس ديگري مي

ها بورس اين وسائل شناخته شده و متقاضيان به اين منطقه هجوم  به دليل اينكه منطقة آن
. پردازند ماه محرم به فروش اين وسائل مي دهند و در طول يك آورند موقتاً تغيير شغل مي مي

تري را اقتضا   انبوه عرضة وسيعتقاضاي. اين تغيير شغل دقيقاً تابع قانون عرضه و تقاضاست
. كند صرفه و سودآورتر مي به آورد كه تغيير موقت شغل را مقرون كند و بازاري به وجود مي مي

هايي هم وجود دارند كه به تناسب بورس  هاي مختلف متمركز، دستفروش افزون بر فروشگاه
 است كه تقاضاي موجود ها بيانگر اين وجود اين دستفروش. كنند محل كاالي خود را عرضه مي

ها هستند، اما مشتريان  مشتريان اصلي اين بازار هيئت. هاي ثابت است بيش از عرضة فروشگاه
سوزي يا  وسائل و ملزومات عزاداري به دليل فرسودگي، آتش. كنند فردي نيز زياد مراجعه مي

 ساليانة گرايش به رشد. كنند ها، هرساله بازار خود را حفظ مي ها و تكيه ديدن در هيئت آسيب
ها  مشتريان آن. مراسم محرم و رشد جمعيت نيز بر حفظ بلكه رشد بازار اين ملزومات مؤثر است

هايي هستند كه با نصب پرچم و  ها و خانه هاي شهر، ادارات دولتي، شهرداري ها، مغازه هيئت
ديگر سوگواري در هاي  نصب داربست و پرچم و نشانه. كنند كتيبه سوگواربودن خود را اعالم مي

هاي فراوان خياباني از حوادث عاشورا از ديگر موارد  بسياري از ميادين شهر و ساخت ماكت
  .ها هستند مصرف ملزومات عزاداري



  سوگواري اقتصاد

13 
  

  منسوجات دستة) الف
 بازار و دارند چاپي و طالكوب زيادي از دستباف، انواع تنهايي به خود ها پرچم: پرچم. 1

 انواع« .شد شناسايي ميداني بررسي در پرچم  نوع100از  وزمتجا. كنند مي ايجاد مستقلي
 فروش به تومان هزار 100 تا هزار يك از هايي قيمت با معمولي سياهي و پالكارد پرچم،

رسد  مي تومان هزار 200 و دوميليون به نيز پرچم دستباف و سفارشي انواع قيمت. رسند مي
   ).8 :1386رئيسي، (

  .هاي متنوع است داراي نقاشي و بزرگ ابعاد در غالباً ها پرده: پرده. 2
 سوگواري هاي مكان و ها هيئت و مساجد بستن آزين براي زياد متراژ در ها كتيبه: كتيبه .3

  .شوند مي استفاده
 از تركيبي(بنر  يا كاغذي پوستر و اي پارچه معموالً  پالكارد:شمايل پالكارد، پوستر و. 4 

ها نقش بسته است و  رهاي گوناگوني با موضوع محرم بر آناست و شعا) نايلون و پارچه
 تا يك از هايي قيمت با 1386در سال  شدن، ها باوجود ممنوع شمايل. هاي متنوعي دارند قيمت

  .هاي بعد افزايش يافت اين نرخ در سال. شد مي فروخته هزارتومان ده
 انواع قيمت. است مختلف هاي اندازه در و قرمز و مشكي سفيد، هاي رنگ داراي: چفيه. 5
  .بود تومان هزار 10 تا پنج بين 1368در  چفيه
 ترين پررونق از مختلف هاي اندازه در مشكي پيراهن: عزاداري ايام ماتم يا لباس رخت. 6

 شده آن نماد بلكه و عزاداري سنت از جزئي سياه لباس كه نحوي است، به محرم ملزومات
 فصول براي مناسب هاي لباس. نيست مشكي پيراهن طفق سوگواري لباس حال، عين در. است

 1390محرم اينترنتي در هاي در آگهي. نمايشي نيز هستند هاي لباس و سقا لباس چهارگانه،
  .اند كرده تبليغ  تومان17000 قيمت به محرم را شرت تي

 دور به پيچيدن يا گردن دور به انداختن براي و سياه و سبز هاي رنگ به شال انواع: شال .7
 تومان 9800 معمولي هاي شال قيمت 1390سال  محرم اينترنتي هاي آگهي  در.هستند كمر

  .است شده تعيين
هاي  مختلف و با قيمت هاي اندازه در بزرگساالن و نوجوانان و خردساالن بند براي پيشاني .8

   .مختلف
 بندي دسته يك نتوا مي خوانان تعزيه پوشاك براي: ها شناسي رنگ تعزيه و روان پوشاك. 9
 دو اين در لباس رنگ كه گرفت نظر در خوان مخالف و خوان موافق پوشاك عنوان تحت كلي
 و است سياه و سبز هاي رنگ از تركيبي خوان موافق لباس مثال براي. كند مي ايفا اي عمده نقش
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 تابك مترجم). 278 :1379ساالري،  (نارنجي يا قرمز هاي رنگ از تركيبي خوان مخالف لباس
 همه كربال صحراي شهداي و) ع (حسين امام: نويسد مي بيرجند از گزارشي طي پاورقي در هيل
 كه ها آن مخالفان و معاندان ولي پوشيدند، مي سبز يا سفيد بلند پيراهن روي را كالهخود و زره
 اسيشن روان از). 50: 1378هيل، (داشتند  تن بر قرمز پيراهن همه شدند، مي ناميده شمر نوعاً
 و است حسين امام به متعلق نيكو و ماليم هاي رنگ. است شده استفاده وجه بهترين به ها رنگ
 كاروان داغديدة زنان براي دلگير و انگيز غم هاي رنگ و مخالفان براي زننده و تند هاي رنگ
 ليسا) در اين شهر تعزيه لباس توليدكنندة تنها( در يك كارگاه توليدي در اصفهان .نحسي امام

 است در فاخر لباس كه نشين تخت قيمت لباس. شود مي  دست لباس تعزيه توليد700 تا 500
 در و يافته افزايش آن بهاي پارچه شدن گران دليل به و بوده هزارتومان 35 حدود 1390سال 
  . است رسيده هزارتومان 70 حدود به 1391 سال

 .است شكوهمند تكيه تزئينات زيهتع هنگام. هاي تعزيه منحصر به پوشاك نيست هزينه. 10
 و گردند مي مردم ميان در ها قليانچي ها نمايش اين در«: عالوه، كارال سرنا گزارش داده است به
 خاك از كه كنند مي عرضه نماز مهر فروشندگان از  گروهي.كنند مي تعارف قليان حضار به

. فروشند مي بوداده سود نمك ايه دانه يا شيريني يا قندي نان ديگر گروهي و شده ساخته كربال
  ).188: 1363 سرنا،(» گذارند مي منقل فاصله به فاصله است، سرد زمستان در تكيه چون

 ثابت هاي هيئت در كه است هايي خيمه اي پارچه وسائل ترين پرمصرف از يكي: خيمه. 11
 گوناگون هاي دازهان در ها خيمه اين .گيرند مي قرار استفاده مورد ها ماكت در و شوند مي برپا

 آتش به عزاداري پرشور لحظات گيري اوج با عاشورا ظهر در و شوند مي ساخته بزرگ و كوچك
  .شود مي كشيده آتش به كشور سراسر در خيمه هزاران هرسال. شوند مي كشيده

 

  دستة فلزجات و ابزار جنگ) ب
 ها، استاد و تنديس ها تيغه تعداد و اندازه به بسته انواع علم و عالمت قيمت: بازار عالمت. 12

 يا طالكوب يا باشد نشده يا شده قلمكاري و باشد برنج يا آهن كه ها آن جنس سازنده و
 700 از بيش باالست و تا به) 1378درسال  (تومان هزار 200 از و است متفاوت باشد كوب نقره

 بهاي به موليمع تيغ پنج عالمت يك 1378درسال  .شود مي گذاري نيز قيمت تومان ميليون
 روي روز 15 كه ديگري و معمولي آهني تيغة هفده عالمت. شد  تومان فروخته ميليون ونيم پنج
 از ساختشان در كه هاست ها آن عالمت ترين گران. دارد قيمت تومان ميليون 2 شده كار آن

 حال رد .است شده استفاده زيباتري تزئينات و تر پيچيده و بيشتر هاي كاري كنده طال، روكش
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. است تومان ميليون 25 از بيش برخوردارند بااليي عمر و قدمت از كه هايي عالمت قيمت حاضر
 به هرچه. هستند تيغه پنج هاي عالمت بازار در موجود هاي عالمت ترين ارزان و ترين كوچك

 ساخت سفارش اكنون هم .كند مي پيدا افزايش نيز آن قيمت شود، اضافه عالمت هاي تيغه تعداد
 سال در كه علم تيغه هر قيمت همچنين. تاس گرفته قرار بورس در تيغه 21 تا 17 هاي عالمت
  .است رسيده هزارتومان 65 به 1386بود در سال  هزارتومان 50 حدود 1385
 و شود مي شروع تومان ميليون يك از خود نوع ترين ارزان در ها چلچراغ قيمت: چلچراغ. 13

  ).8: 1386 رئيسي،(كند  مي پيدا افزايش ها آن اندازة و ابعاد به توجه با
يا پاية عالمت و غيره   قبلها داراي وسائل ديگري مانند پر و شاهپره و مخمل و عالمت. 14

  .هستند كه هركدام هزينة مستقلي دارند
 سپر انواع. بود تومان هزار 15 تا 10بين 1368در سال  كالهخود انواع قيمت: كالهخود. 15

طبق بررسي ). 8: 1386رئيسي، (رسيد  مي فروش به تومان هزار 22 تا 20 بين قيمتي با
 كارگاه چند اصفهان در. دارد وجود هزارتوماني 500 و توماني هزار10نوع  از ميداني، كالهخود

 هزارتوماني 10 كالهخود عدد 200 حداكثر سال كارگاه در يك در كه كنند مي توليد كالهخود
  .شود مي ساخته هزارتوماني 500 ودكالهخ عدد 4 يا 3 سالي و

زره نيز .  كيلو است7-6وزن هر زره . ها جزء هنرها يا صنايع دستي هستند زره: زره. 16
 هزارتومان است و زره با زنجير ريز و رنگ مخلوط زرد 600 تا 50قيمت زره از . انواع دارد

 عدد زره 50زارتوماني و  ه600در يك كارگاه در اصفهان سالي ده زره . تر است گران) برنجي(
زره نفيس و گران دوميليون توماني هم ساليانه يك تا دو عدد . شود  هزارتوماني ساخته مي50

  .شود ساخته مي
در گذشته دستة شمشير از عاج فيل بود، اما در حال حاضر بيشتر از پالستيك : شمشير. 17

شير با دستة عاج فيل حدود شم. شدة آن كاهش يابد شود هزينة تمام فشرده است كه سبب مي
ميليون تومان است كه بيشتر براي تزئين يا نگهداري در موزه و ويترين سفارش داده  يك
. هاي سوگواري شمشير معمولي با دستة پالستيكي مصرف دارد ها و دسته شود و براي تعزيه مي

 1390ال  شمشيرهاي صاف بود و از س1390ها تا سال  شمشيرهاي مورد استفاده در تعزيه
ها ممنوع  چون شمشيرهاي صاف را قمه شناختند از طرف نيروي انتظامي ساخت و فروش آن

هاي قانوني و امنيتي ديگر امكان ادامة توليد شمشيرهاي راست  به دليل ممانعت. اعالم شد
 200 قبضه و شمشير خم 1000 به بعد شمشيرهاي هاللي در حدود 1390وجود نداشت و از 

 هزارتومان است و چون 15 هر شمشير بدون غالف 1391در . شود وليد ميقبضه در سال ت
. رسد  هزارتومان به فروش مي40تر است يك قبضه شمشير با غالف  غالف شمشير گران
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.  هزار تومان با غالف است20هزارتومان بدون غالف و 12شمشير عربي كه قوس آن كمتر است 
 هزار قبضه 6شود و جمعاً به  بضه در سال توليد مي هزار ق5 تا 4اين شمشير بدون غالف حدود 

  .اي است غالف شمشيرها هم داراي قيمت جداگانه). بررسي ميداني(رسد  مي
هاي روز عاشورا  ها و نمايش دو نوع وسيله كه براي استفاده در تعزيه: نيزه و خنجر. 18

  .مصرف دارند
سپر . ها متفاوت است سان اما قيمتها يك كاربرد آن. دو نوع آهني و استيل دارد: سپر. 19

 2000سپر آهني سالي .  هزار تومان است15شود و هر عدد   عدد توليد مي500استيل در سال 
شود كه آمار توليد  سپر در مشهد نيز توليد مي.  تومان است3500شود و هر عدد  عدد توليد مي

  ).گفتگوي نگارنده با سازنده(آن حدوداً سالي ده هزار عدد است 
 و پوشاك عنوان به سر زنان دستمال و عبا پوستي، چكمه، يا سپر آهني گرز، تيروكمان،. 20

سازي وقايع  هاي صحنه ها و هم در ماكت كه هم در تعزيه گرداني سازي و وسائل نعش براي چهره
  .گيرند عاشورا مورد استفاده قرار مي

  .نجة سر پرچم دو نوع متداول استپنجة سر كتل و پ. هاي مختلف است داراي اندازه: پنجه. 21
انواع مختلف برنجي، آهني و استيل دارد و از نظر جنس از فلز داخلي يا خارجي : سنج. 22

از نظر اندازه در سايزهاي مختلفي براي كودكان و  .تر است است كه محصول خارجي آن گران
 هزارتومان 5 جفتي يسنج آهن) 1391سال (در اصفهان . شود نوجوانان و بزرگساالن ساخته مي

 تا 7و  است متغير به اندازة آن بسته بهاي استيل. شود مي توليد سال در جفت 100 حدود و
 به قيمت آن بسته و شود مي توليد جفت 200 سال در برنجي. رسد مي فروش به هزارتومان 15

 توليد تجف 1000 سال در نيز كودكان سنج. است تومان هزار 50 تا 30 از هرجفت سنج اندازة
 آهني سنج  جفت10000 كشور در حداقل .است تومان 3000 تا 1000 از آن قيمت و شود مي
جفت  1000 سنج كودكان و جفت  هزار5 حدود استيل سنج .شود مي توليد تهران و مشهد در

  ).گفتگوي نگارنده با سازنده(شود  ساخته مي
يا ) فلزي(، ساخت گردونه )فلزي(قطعات زنجير عبارت است از ساخت واشر : زنجير. 23

به . دادن به آن و ساخت سگَك زنجير دستة گَردان، ساخت دستة چوبي و خراطي دسته و نقش
شود و تكنولوژي پيشرفته و  دليل اينكه ساخت زنجير عزاداري هنوز به شيوة سنتي انجام مي

د آن در يك كنندگان محدود براي زماني محدود دارد، خط تولي بازار عمومي ندارد و مصرف
ساخت خود زنجير هم، باوجود سادگي ظاهري، . محل متمركز نيست و به صورت پراكنده است

 در محل .شود هاي روستائيان انجام مي  در خانهها برخي از آنمراحلي مختلف و طوالني دارد كه 
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كه ) ساده با جوش آهن( گرمي آهني معمولي 900توليد زنجير در مشهد قيمت زنجير مردانة 
 تومان، زنجير با جوش 5000- 4500كنند و بيشترين فروش را دارد  ها مصرف مي غالباً هيئت

با ( تومان، برنجي با عدسي معمولي 6000 تومان، زنجير آبكاري زرد 5500ها  برنجي حلقه
ها يا  با دانه( هزار تومان، زنجير برنجي عدسي 25) هايي در اندازة معمولي ها و حلقه دانه

  . هزارتومان است40) ريزهاي  حلقه
محل فروش زنجيرها بازاري است كه اقالم و وسائل سوگواري  :حجم توليد و گردش مالي

در . ها در ايام محرم و صفر است گذارند و رونق كار آن را در موسم محرم به معرض فروش مي
كيلو زنجير  100 تن زنجير سياه و 30در تهران، ساليانه ) مركزپخش(يكي از دو فروشگاه اصلي 

ساختمان مشهد  اي است كه بيشتر در محلة قلعه زنجير تنها وسيله. رسد برنجي به فروش مي
طبق گفتگوهاي حضوري محقق با سازندگان در مشهد . شود ساخته و به همة بازارها صادر مي

در حالي .  تن مواد براي ساخت زنجير سوگواري مصرف شده است500 مجموعاً 1391در سال 
تر فروخته   قابل توجهي از اين زنجيرها با جوش برنجي يا آبكاري به بهايي گرانكه بخش

ها كه زنجير معمولي با جوش آهني است،  ترينِ آن شوند، با احتساب بيشتر توليدشدنِ ارزان مي
شود كه گردش مالي اين مقدار   هزارتومان براي يك زنجير، تخمين زده مي7با ميانگين حداقل 

ونيم ميليارد تومان  اگر به رقم سه. ميليارد و پانصدميليون تومان بوده است  سهكم زنجير دست
در مشهد، گردش مالي زنجيرهاي توليدشده در اصفهان و تهران و تبريز و برخي شهرهاي ديگر 

  . ميليارد تومان در سال خواهد بود10كم بالغ بر  دست1391افزوده شود، به قيمت ثابت سال 
  

  ايمنيوسائل تزئيني و 
اين كمربند بزرگ، قطور و از جنس چرم است كه دور كمر و روي شانه : كمربند هيكلي. 24

رود كه وزن آن را بر تمام اندام توزيع  كار مي هاي سنگين به بندند و براي نگهداري عالمت مي
كمربند چرمي يا برزنتي هركدام . هاي مختلف است كند و داراي انواع مختلف با قيمت مي

 به تومان هزار 50 تا 30 از قيمتي با نيز هيكلي انواع«.  دارند3 و 2 و 1 ضخامت، درجة برحسب
 قرار استفاده مورد آن تهية در كه چرمي جنس و ميزان به توجه با اقالم اين .رسد مي فروش
 40تا 20بين  1385 سال در هيكلي كه  قيمت.برخوردارند متفاوتي هاي قيمت از گرفته

  ).8: 1386رئيسي، (» است رسيده تومان  هزار50 تا  30 به 1386 رد بود هزارتومان
هاي گوناگون زرد و قرمز و بنفش و سفيد و  پرهايي بلند در رنگ: پره و پرطاووس شاه. 25

هاي علم و در  ها در رأس تيغه پره شاه. هاست نواز سوگواري غير آن، كه از وسائل زينتي و چشم
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در . گيرند ها مورد استفاده قرار مي هاي عاشورا و برخي كتل ها و ماكت كالهخودها و تعزيه
 با و بوده شترمرغ پر عمدتاً هستند، معروف پرطاووس به كه پرها اين«: گزارشي آمده است

 از و بوده وارداتي غالباً پرها اين. رسند مي فروش به تومان هزار 12 تا تومان 500 از هايي قيمت
  ).8: 1386رئيسي، (شوند  مي كشور وارد جنوبي وريه و آفريقايس لبنان، آلمان، چون كشورهايي

  .گيرد براي چلچراغ و براي شام غريبان مورد استفاده قرار مي: فانوس. 26
منقوش به اسامي ائمه و شعائر مذهبي كه براي نوشيدن آب و تبرك : هاي برنجي كاسه. 27

  .شوند هاي مختلف ساخته مي است و در اندازه
هايي براي  شود يا مكان رسال با اين چادرها صدها تكيه در سراسر كشور برپا ميه: چادر. 28

 بين قيمتي متر هر در برزنتي چادر  انواع1386در . شود پذيرايي از سوگواران با چادر ساخته مي
  .داشت تومان 3000 تا 1000

  دستة وسائل تبليغي
  .ج استها از شمارش خار دي تيراژ اين سي: هاي مداحي دي سي. 29
 دوميليون از آن شكل ترين ساده در اكو دستگاه يك  قيمت1386در : اكو و بلندگو. 30
حدود (تومان   ميليون10به  اي حرفه و مدرن اكوهاي براي قيمت اين. شود مي شروع تومان

 شود و مي شروع تومان هزار 150 از نيز باند انواع  قيمت.رسد مي )هزار دالر در آن زمان11
  .است تومان هزار 700 حداقل شكل ترين  ارزان و ترين ساده در نيز قبر موتور

  

  دستة آالت موسيقي و مارش عزا
هاي سنتي ندارند و چون براي مصارف ديگري هم  آالت موسيقي البته اختصاص به عزاداري

شوند، اما در ايام محرم بازار  ها محسوب نمي شوند صنعت اختصاصي سوگواري ساخته مي
هاي نظامي وارد عزاداري  برخي آالت موسيقي تاحد زيادي با الهام از سنت. ارندپررونقي د

هنگامي كه اين تجمالت «: گويد براي مثال، عبداهللا مستوفي در خاطرات خود مي. اند شده
: 1341(» هاي مختلف بود گذشت، دستة موزيك نظامي مشغول نواختن مارش سلطنتي مي

296(.  
 متري در 2 اينچي و 160 و 140، 100، 80، 60، 28 مختلف هاي ها در اندازه طبل. 31

 قيمت. شود  هزار طبل فروخته مي5-4در تهران هرساله . بازار ملزومات سوگواري وجود دارند
 بزرگ هاي طبل براي شود و مي شروع تومان 2500 از آن اندازة و ابعاد به توجه با طبل انواع
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 تا 15000بين) دهل (دوقلو طبل انواع قيمت نينهمچ. رسد مي تومان هزار 300 به چرخدار
  .است تومان  هزار100

ابزار و وسائل عديدة ديگري مانند شيدونه، مشعل، دهل، شيپور، ترومپت، شمايل، كتل . 32
سازي و غيره وجود دارند كه هركدام بازار مصرفي  بندي، ماسك، پوست شير، وسائل نعش و كتل

 1 هزار تومان و ژاپني 240 ترومپت چيني1391ل در سال براي مثا. درخور توجهي دارند
  . رسيد  هزارتومان در بازار به فروش200ميليون و 

 
  ملزومات مصرفي و خوراكي

انواع . كند اطعام سوگواران در ايام سوگواري بازار بسيار بزرگي از انواع مواد غذايي ايجاد مي
ه براي مواد آن از گوشت و برنج و انواع شوند و تقاضايي ك غذاهايي كه در اين ايام طبخ مي

بجز غذاهاي نذري . بخشد گردد رونقي به بازار اين محصوالت مي ها ايجاد مي حبوبات و خوردني
  .شود هاي ديگري هم مصرف مي خوراكي
 چاي، وسيلة به  در شهرها و روستاهاي كوچك و بزرگ:تعطريا و نوشيدني پذيرايي،. 33

براي مثال در . شود مي پذيرايي مستمعان از با صبحانه مجالس از بعضي در و گالب قليان، قهوه،
 يا گالب، يا قليان و گالب و كندر و هل و شكر و گشنيز و قهوه پودر از مخلوطي سيرجان با
 مجلسي هر كه در بودند عقيده اين بر و كردند  از ميهمانان پذيرايي مي»خوش بوي«اصطالحاً 

مؤيدمحسني، (نمايند  مي خير دعاي و شوند مي جمع آنجا در مالئكه شود متصاعد خوش بوي
 اين گويد هزينة ها در موسم سوگواري مي هانري ماسه با ذكر فهرستي از خوردني. )262 :1381

 زنانه، خواني روضه مجالس در  اوگزارش داده است.است اي مالحظه قابل رقم هميشه مجالس
و  اند پاشيده شكر آن روي و شده سرخ كره با كه  برنجيبوداده، عدس قليان، قهوه، چاي، با ها زن

كنند  مي پذيرايي) شكر با مخلوط كوبيده فندق و بادام و پسته با نخود آرد(قاووت  با باالخره
 علماي از برخي تنها شد، نه ذكر بحث اين ابتداي در كه را منتقد علماي سخن). 206: 2535(

 جهانگرد هدين  سوين.اند كرده بازگو ديگري نوع به نيز سياحان برخي بلكه شيعه، بين روشن
 بيگانة چنگال از دور كه اي واحه در«: نويسد مي آمده ايران م به1908-1905در كه سوئدي
 در و شمع و  نفت خرازي، اسباب  روسي، و انگليسي هاي بازار، پارچه در دارد، ما قرار مسيحي

 دارند، نشان غربي تأثيرهاي از كه چيني، هاي چراغ و صندلي و ميز حتي دولتمندان هاي خانه
 و ها ارمني ها، يوناني آن، در كه شهري. نيست چيزي تهران مقابل در اينها همة اما بينيم، مي

 زمين مشرق آن، در كه شهري و اند مشغول هايشان جيب پركردن به ديگر تبارهاي با شياداني
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: 2535(» زند مي چرت غرب بيهوشي ارويد تأثير تحت و رود مي خواب به تفاوت بي و تنبل
438.(  

در زمان (، برقي و گازي )در گذشته(هاي بزرگ و نيز سماورهاي بزرگ نفتي  ديگ. 34
افزون بر بورس خريدوفروش وسائل عزاداري، كراية ملزومات آشپزي نيز رونق بسزايي ). كنوني

 رو همين از است؛ داري هيئت ييپذيرا تاالرهاي و كرايه ظروف اتحادية اعضاي غالب حرفة .دارد
 ماه در شود مي داده كرايه صنف اين توسط كه چادر و اكو اجاق، ديگ، فرش، چون وسائلي
 توجه با اكو انواع كراية نرخ 1386در سال . گيرد مي قرار اعضا خود استفادة مورد بيشتر محرم

تومان  هزار 200 تا 30بين  وزر هر براي بلندگوها و باندها تعداد -مدرن يا معمولي -اكو نوع به
 20 تا 15 بين ترتيب به درصدي 50 تخفيف با دو و يك درجه فرش و بخاري كراية و نرخ بود

 600 حدود متر هر نيز برزنتي چادر اجارة نرخ .است تومان 1500 و تومان هزار 3 تومان، هزار
  ).8: 1386رئيسي، (است  تومان

 

  مالي منابع
اش به منابع مختلف و بلكه به   تنوع آن و وابستگي.است اي پيچيده پديدة ها عزاداري مالي منابع

  .فرد است همة منابع مادي جامعه امري منحصربه
ها يكي از منابع مالي  نبود، دولت روحانيان دست حكومت كه زماني در  حتي:دولتي منابع

 در فقط مثال براي. است بوده تر گسترده بسيار اسالمي انقالب از پس ها اين حمايت. اند آن بوده
 اماكن تعداد از متفاوت آمارهاي اين. اند خبر داده سوگواري مركز هزار 13تا  8 از وجود تهران

 يابد مي اهميت جهت آن از ها تكيه و ها حسينيه مساجد، ها، هيئت شامل محرم ايام سوگواري
 به توجهي قابل ديو غيرنق نقدي هاي كمك تهران شهر عمومي و دولتي نهادهاي هرساله كه
 سهمية به موسوم روغن و برنج مقاديري ساله همه بازرگاني وزارت. دهند مي اختصاص اماكن اين

 هماهنگي ستاد اجرايي  دبير1387  در.دهد مي قرار سوگواري هاي مكان اختيار در نذورات
 هزار 150 موردي هاي هيئت تومان، هزار 100 آموزي دانش هاي هيئت به«كه  كرد اعالم محرم

 عالي مشاور و »داد خواهند هديه تومان هزار 250 مساجد و تومان هزار 200 ها حسينيه تومان،
 هاي هيئت داراي مدارس هزار، 250 ها حسينيه هزار، 300 مساجد به كرد اعالم هم شهرداري

 درنظرگرفتن با. شد خواهد اعطا كمك تومان هزار 170 تكايا و تومان هزار 100 آموزي دانش
 مساجد، موردي، هاي هيئت از هركدام به كمك رقم عنوان به تومان هزار 200 ميانگين
 مركز هزار 13 و 9 ،12 ، 8 تعداد به ها كمك مبلغ كه شد خواهد مشخص مدارس و ها حسينيه
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 مجموع) آمار حداقل(مركز  هزار 8 تعداد پذيرش با). 1387 افروزمنش،(بود  خواهد متفاوت
 صحيح صورت در كه شد خواهد تومان ميليون 600 و ميليارد يك بر بالغ دولتي هاي كمك
 سازمان رئيس. شد خواهد افزوده رقم اين به ديگر تومان ميليارد يك مركز، هزار 13 رقم بودن

 موردي، مذهبي هيئت  هزار10 كرد حدود اعالم 1385بهمن  در تهران اسالمي تبليغات
 به مستقيم اعتبار مجموعة و دارد وجود اسالمي اتتبليغ سازمان مجوز با اي مدرسه و مسجدي

 ميليون 300 حدود جانبي بخش و تومان ميليون 500و  ميليارد1در حدود  سال همان در آنان
 شده گرفته نظر در هيئات براي اعتبار ميليون 800 و  ميليارد1 در اين سال مجموعاً. است

 كرد اعالم 1387 در نيز تهران هرداريش). 1385 بهمن1اسالمي،  تبليغات سازمان سايت(است 
 گرفته نظر در تومان ميليون 50 مذهبي مبلغ اعزام براي و ميليون 54 عزاداري مراسم براي

هاي نقدي و غيرنقدي  در عين حال همة ارقام مربوط به كمك. )8: 1387زاده،  ابراهيم(است 
رسد، دربرابر حجم عظيم  دولتي به مراسم سوگواري با وجود اينكه عدد بزرگي به نظر مي

دهند كه از منابع ديگر كه در زير توضيح  ها رقم ناچيزي را تشكيل مي گردش مالي سوگواري
  .شوند داده شده تأمين مي

 .اند بوده موقوفات ها مالي سوگواري منابع از ديگر يكي ها سده طول  در:موقوفات
ك .ر(اند  كرده وقف سوگواري رايب منحصراً را درآمدشان كه دارند وجود زيادي هاي وقفنامه
ها درنتيجة موقوفات مذهبي ايجاد  پوالك نيز اشاره كرده كه تكيه). 53: 1386رهبري،  وثوقي

 سرپرست گفتة  به.هاست سوگواري منابع از وقف نيز كنوني زمان در). 234: 1361(اند  شده
 40 خود اختيار تحت موقوفة هزار127 از 1390اول  ماه 9 سازمان در اين اوقاف، سازمان
 صرف درآمد اين از تومان ميليون  500 و  ميليارد 17آورده كه  دست به درآمد تومان ميليارد

: 1390 محمدي،(است  شده مذهبي هاي هيئت از حمايت و اطعام شهيدان، ساالر عزاداري
 تأمين موقوفات اين طريق از مراسم هزينة كه دارند موقوفاتي مساجد از بعضي در مراغه). 19
 حسينية موقوفات از محل كه بود رسم قديم در نيز بيرجند در). 98: 1372مرواريد، (شود  مي

 يا مستمند هاي خانواده براي غذا هاي سيني و شود داده غذا مردم به محرم اول دهة در شوكتي
 به قهستان از هايي نامه مترجم). 273 :1380بهنيا، (گردد  ارسال حكومتي حوزة مستخدمان

 آورده بيرجند گسترده در اطعام پس از شرح مفصل چگونگي او متن بر تعليقي در هيل .اف قلم
 به آن بانيان كه شد مي تأمين موقوفاتي محل از باشكوه عزاداري اين هاي هزينه تمام «:است

  .)51: 1378هيل، (» بودند گذارده يادگار به خود از منظور همين
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 گرچه نذورات نيز :هاي سوگواري داوطلبانه براي هزينهمنابع رايگان و احسان و نذورات 
هاي مالي مردم تحت  هاي مردمي هستند، از آنجا كه كمك مانند موقوفات جزو همان پرداخت

 نذر بخش قضية«. شود عنوان منبعي مستقل ياد مي اي دارد، از آن به عنوان نذر دامنة گسترده
» است تعزيه انجام هزينة تقبل نذر انواع از كي ي.دهد مي تشكيل را ايرانيان زندگي از مهمي

هاست، اما برخي افراد مانند  هاي سوگواري تأمين تعزيه يكي از هزينه). 20: 2536بختيار، (
 البته. كنند نمي دريافت پولي خواني تعزيه براي ساوه كوهپاية روستاهاي خوانان شبيه

 هديه خوانان تعزيه به تبرك و رنذ عنوان به را مبلغي عزاداري مجلس در كنندگان شركت
 هاي هزينه ساير ها و تعزيه هزينة احسان و نذر از منابع). 278 :1379ساالري، (كنند  مي

 اين در كند مي سعي خود وسع براساس اي خانواده هر تنكابن براي مثال، در. است سوگواري
 در .كند پرداخت بود دهكر را كه نذري يا رساند، ياري و كمك محل امامزادة يا مسجد به ايام

  در.رفتند مي امامزاده قاسم به عاشورا و تاسوعا روزهاي در عزاداري هاي هيئت قديم تنكابن از
علمي،  داناي(كنند  مي ادا شير يا شربت دادن با را خود نذر دارند نذري كه كساني راه بين

برخي از افراد كه نذر . اردمشابه اين رفتار در ساير شهرها و روستاها نيز وجود د. )253 :1388
دهند يا  كنند مبلغي مي هايي كه در بين راه شربت و چاي و تنقالت توزيع مي دارند به ايستگاه

دهند كه همراه با اشربه يا  كنندگان مي كنند و به توزيع جنس مورد نظر خود را خريداري مي
  . كنند ميان مردم پخش كنند اي كه توزيع مي اطعمه

 نقش آنان در برگزاري .بودند متموالن ها سوگواري مالي منابع از ديگر ي يك:توانگران
 1850ليدي شيل كه در ژانوية كه  چنان. ها هميشه مهم بوده است مراسم يا در تأمين مالي آن

 باغچة و حياط صحن در يا بام روي بر ثروتمندان«: نويسد در ايران بوده در خاطرات خويش مي
 در سوزان آفتاب تابش از كه چادرها، اين زير در و كنند مي برپا بزرگ چادرهايي منزلشان

 مجالس اين در تا كنند مي دعوت روحانيان از و كنند مي برگزار سوگواري و دعا مراسم اند، امان
وضعيت طبقاتى را بيشتر برخالف ماركس كه ). 190: 1362شيل، (» كنند خواني روضه و وعظ

بيند،   را متغير عمده مي"طبقه"دهد و فقط   ربط ميل و ثروت اقتصاد و دسترسى فرد به ماهب
: تا كوزر، بي(است ) قدرت، ثروت و منزلت(گانة اقتدار  از نظر وبر، منزلت نيز يكي از منابع سه

آورد، منزلت  طور كه ثروت، منزلت يا قدرت مي از نظر او، همان). 74-76: 1374؛ وبر، 315-33
مراتب اجتماعي فقط با طبقه تعريف  قشربندي و سلسله. آورد  ميواال نيز به دنبال خود ثروت

. هاي خود را دارند گردد كه هركدام شاخص شود، بلكه با اين سه منبع اقتدار مشخص مي نمي
ثروتمندان در جامعة مذهبي به منزلت مضاعفي نياز دارند تا توزيع قدرت را برحسب ثروت 
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 مذهبي خود از طريق برگزاري مجالس سوگواري يا ثروتمندان بجز باورهاي. پايدارتر سازد
كردند و تجانس  ها در ميان تودة مردم براي خويش كسب وجهه و اعتبار و اعتماد مي تأمين آن

شد و به تبع آن احساس  شان با تودة مردم مانع بيگانگي فرهنگي و مذهبي مي فرهنگي و زباني
 بخش و مدني جامعة به متعلق منبع اين. داد تضاد و شكاف طبقاتي را در جامعه رشد نمي

 يا سوگواري مراسم بويراحمد و كهكيلويه استان در. ندارد دولت به ربطي و است خصوصي
 آغاز محرم ماه اول از مجلل صورتي به خوانين و كالنتران مراكز  در)ع(امام حسين داري تعزيه

 تأمين براي و رفتند مي ها ايل بزرگان و ها خان هاي خانه به جمعي صورت به  سوگواران.شود مي
 به وجهي رغبت نهايت با خود شأن فراخور به خاني هر .كردند مي پول طلب عزاداري هاي هزينه

 در). 581-2: 1371مجيدي، (كرد  مي تشويق سوگواري ادامة به را آنان و پرداخت مي عزاداران
 قدرت از كه ارضي اصالحات از بعد و بودند ها تعزيه بانيان روستاها نيز مالكان قديم، در گيالن

 از پس). 266: 1386موسوي، (اند  بوده بازاريان و تعزيه كسبه برگزاري شد، بانيان كاسته مالكان
 بر نسبي، عالوه هاي آزادي و پيدايش رضاشاه ديكتاتوري شدن برچيده با 1320شهريور 

 مذهبي  هيئت170ند، ناگاه كرد مي جدا ها هيئت از را خود كه ديگر مذهبي مراكز و ها انجمن
 اين  درآمد.شد تشكيل خراساني آخوند فرزند كفايي احمد ميرزا سرپرستي تحت مشهد در

 ترين بزرگ از زمان آن در كه شد مي تأمين كفايي رياست به مشهد ريسي نخ كارخانة از ها هيئت
 درآمدها اين بجز. دكر مي تأمين هم را شهري برق نخ، توليد بر عالوه و بود مشهد هاي كارخانه

 امتياز گاراژداري، همچون امتيازاتي. بود برخوردار جداگانه امتيازاتي از سرهيئتي هر
 از كه بود مواهبي جمله از پردرآمد مشاغل ديگر و بار ميدان ونقل، رياست حمل هاي كاميون

  ).5: 1384منصوري، (شدند  مي مند بهره ها آن
ايم، زيرا اين گروه به طبقات مختلف تعلق  ان جدا كردهخيران را از گروه توانگر :خَيران

 مجلس. پرداختند هاي سوگواري مي داشتند و اكثر آنان با مبالغ خُرد به تأمين هزينه
مورد  برحسب يا باشد ثابت هرساله است ممكن  باني.دارد باني چند يا يك معموالً خواني تعزيه

 موقوفات فاقد مساجد از بعضي مراغه  در.بپردازند را تعزيه برگزاري و مخارج شوند باني كساني
 تقبل را شب چند يا يك هزينة خود حال فراخور به غني افراد محل و هستند؛ بنابراين ساكنان

 هاي هزينه هم با نفر چند شركت يا اهداشده نذورات از استفاده با نيز مواقع بعضي در. كنند مي
  ).98 :1372مرواريد، (شود  مي تأمين نياز مورد
ها تودة  ترين منبع مالي سوگواري بزرگ :اي و شگردهاي ابداعي تودة مردم، اقتصاد توده 

ها ناچيز  ها نسبت به توانگران و خيران و دولتي گرچه مبالغ پرداختي آن. مردم بوده و هستند
هاي  اي كه اين هزينه گونه دهد، به مي تشكيل را چشمگيري رقم ها آن است، همواره مجموع
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هاي  آفريني توده در تأمين مالي هزينه همين نقش. يابد رد بر همة منابع ديگر برتري ميخُ
بخشد و مشاركت طبقات ديگر را  سوگواري، احساس تعلق اين مراسم را به ايشان فزوني مي

 بسيار مردم مالي كمك هاي روش. دهد نوعي فراگيري تعلق و پيوند سوگواري با آنان جلوه مي
 بودن براي مثال مردمي. گيرد است و اشكال گوناگون و جالبي به خود مي ريابتكا و متنوع
 مورية جيمز. است آن هاي ويژگي از تعزيه مردمي اقتصاد و آن از توده نظير بي اقبال و تعزيه

 چادرها و ها تكيه اندازي راه دربارة 1816 تا 1810 در مشاهداتش از خود سفرنامة در انگليسي
 برافراشته اخالص نشانة به دارا مردم هزينة به يا محل اهالي هزينة به يا درهاچا اين: نويسد مي
 و مال يك استخدام تكيه هر هزينة. آزادند ها آن به ورود در مردم هاي طبقه همة و شود مي

 براي فرصت اين از مردم از بسياري. هاست چراغ خريد هزينة و ايشان هاي جامه و خوانان شبيه
 تكيه به كه كساني به و دهند مي پول تكيه برپايي براي جويند و سود مي ودخ گناهان كفارة
 مفصلي گزارش ضمن ماسه هانري). 2/216: 1385موريه، (دهند  مي رايگان خوراك اند آمده

 آخرين پايان در واعظان و ها خوان روضه مزد: گويد مي آن پايان تا ابتدا از خواني روضه دربارة
 منظور اين براي). جلسات مجموع براي تومان پنج متوسط طور به(شود  مي پرداخت جلسه

 طور همين و كند مي تسليم آنان از هركدام به سربسته پاكت يك و ايستد مي در دم صاحبخانه
 از بعضي. پردازند مي مبلغي بودند آمده آنان همراه كه خدمتگزاراني و ها خوان روضه هاي بچه به

ماسه، (كنند  مي اهدا پول سكه يك مجلس در حاضران از هركدام به ممتاز هاي شخصيت
است، مانند  شده مشاهده كشور نقاط ساير و "ماها"ده  در هاي ديگري شيوه). 1/208: 2535

 زن يك زني، سينه از بعد زيارت دهكدة در شده گفته. ها خوان پول دادن به سقاها و تعزيه
 راه ده هاي كوچه در علم و طوق با هم بعد و كرد مي خواني روضه ها زن براي خوان نوحه

 در مرغ تخم و برنج يا بست، به علم مي رسيدند صاحبخانه پول مي كه اي خانه هر به و افتادند مي
 :1345پوركريم، (گرداند  مي خود با منظور همين براي ها زن از يكي كه ريخت مي خورجيني

 چند از پس روستا عاشورا بعدازظهر در حوالي كازرون استان فارس دوان روستاي  در.)22-23
 شمارش به استراحت ضمن و آيند مي گرد اتاقي در محل بزرگان گيرد و مي آرام شب و روز

 باز بسته هاي پاكت مناسبت بدين. است شده هديه مردم سوي از پردازند كه مي وجوهي
 وجوه. شود يم ليست كاغذي روي اهدايي مبلغ با همراه اهداكننده مشخصات و نام. شود مي

 آينده سال مراسم كردن هزينه و شده انجام هزينة جايگزيني براي هيئت به كمك براي مردم
: 1370سالمي،  و زاده لهسائي(ماند  مي باقي عاشورا مراسم دار عهده نزد زمان آن تا كه است
 لمثا براي و دارد وجود مردمي هاي كمك و هدايا آوري جمع براي مختلفي هاي شيوه). 129
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 اوج به زني سينه مراسم كه محرم دهم روز يا عاشورا ظهر كندلوس روستاي در كه شده گزارش
 تيرهاي فشان خون محل نشان به قرمز اي ماده با كه سفيد اي پارچه با را اسبي رسد، مي خود

 ذوالجناح صورت به و آرايند مي چكمه و شمشير و رنگي هاي پارچه با است شده اشقيا رنگ
 براي اي خانه هر از و شود مي روان دهكده هاي كوچه در آن پيشاپيش خوان مرثيه ند،آور درمي
 روزه ده اين در كه كساني زحمات هم تا كند مي جمع نبات و چاي قند، پول، ها خوان مرثيه
 محل مسجد بعدي مراسم براي كافي چاي و قند هم شود، جبران اند خوانده نوحه و مرثيه
 يا مال نفر يك محرم، اول روزهاي نيز از ها شاهسون). 174 :1367ي، جهانگير(گردد  تأمين
 را خود آالچيق داوطلبانه نفر يك »اوبا«هر  در كنند، مي دعوت »اوبا«هر  را براي سر به عمامه
 »اوبا«اهل  و خواند مي روضه مسجد در شب، و ظهر و صبح مرتبه، سه روزي  مال.كند مي خالي

 »اوبا«اهل  براي و برد مي سر گوسفند يك روز هر شده، مسجد الچيقشآ كه  كسي.گرياند مي را
 نذري مال به خود وسع برحسب »اوبا«اهل  خواني، روضه هربار از بعد. كند مي تهيه نهار و شام
 ايران غرب شمال نشينان كوچ از پاپي ايل هاي سوگواري در. )158 :1354ساعدي، (دهند  مي
 هاي پرچم است متر سانتي 60 حدود آن ضلع هر كه اي هارگوشهچ هاي دستمال از«لرستان  در

 را كوچك هاي پرچم مال به ريال 5 پرداخت با بيماران و دردمندان سازند و مي كوچكي
 هاي شيوه اين .)257: 1388كريمي، (» دارد درد كه گذارند مي محلي روي آن را و گيرند مي

 اين. دارد سوگواري اقتصاد با عاميانه هايباور پيوند از نشان سوگواري سنت به مالي كمك
 دعوت كاشان شهر از وعاظ كاشان بيشتر ابيانة  در.تاس مناسك مادي زمينة از بخشي باورها

در  .كردند مي دريافت پول قران 5 حدود خواني روضه ازاي در محلي وعاظ گذشته، در. شوند مي
 كه بود تومان هزار 40-30آمدند  مي كاشان شهر از كه هايي خوان مزد روضه  شمسي،80دهة 
 پرداخت اند كرده نذر كه كساني توسط افراد اين  مزد.كردند مي خواني روضه شب دو يا يك
 :1384و ديگران،  نظري(پرداختند  مي را مبلغ اين اشتراكي به صورت اهالي گاهي. شود مي

 عباس شاه دربار اسپانيا بهپادشاه  سفير عنوان به1614در  كه فيگوئروآ دسيلوا گارسيا دن). 575
 ختم و ها و زاري گريه پايان در: گويد او مي. شد نيز روش ديگري را مشاهده كرده است اعزام

 هدايايي تا ايستاد مي مسجد در بر زده اندوه و درهم اي چهره با مقدس و آراسته فقيهي مجلس،
 ريك از زنان، به قدره بخصوص كند، دريافت بودند كرده شركت عزا مجلس در كه كساني از

 وي به لباده يا قبا يا پارچه اي طاقه پول يا مبلغي خويش، تقواي و توان با متناسب و همت
 پول از گذشته كه بود  روزهايي.دادند مي بيشتري چيز ثروتمندند بسيار كه روسپيان. دادند مي

   .)310: 1363ا، فيگوئرو(شد   مي داده وي به لباده شصت تا پنجاه از بيش شال و پارچه و
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ها و  ها و نذري هاي معنوي، توزيع رايگان انواع خوردني  در كنار جاذبه:توليد انگيزة مادي
رفتار توده در بخشش و هدايا به سوگواران از يكسو . هاي مراسم بوده است هدايا نيز از جاذبه

. كند جاد ميكننده انگيزه اي موجب ارضاي بخشنده و كسب منزلت اجتماعي است و در دريافت
 مراسم شهرهاي كوچك و بزرگ  ها، هدايا و نذورات به اشكال گوناگون در تمامي اين بخشش

كومله  در. وجود دارند و ذكر چند مثال از چند محل به معناي انحصار يا محدوديت آن نيست
 محل  بقعة و مسجد به مسجدي از را هيئت شب هر دوازدهم، تا پنجم از از روستاهاي گيالن

 و آمد مي مهمان هيئت استقبال به ميزبان مسجد زنجيرزني يا زني سينه   دستة.بردند مي يگرد
 به مسجد مبلغي متولي سپس خواند، مي مهمان هيئت براي را شعري ميزبان، خوانِ نوحه

ويكم  بيست نوزدهم تا شب از .)181 و 180 :1386اي،  كومله شهاب (داد مي دسته مسئول
علي  حضرت رثاي در حيدري اشعار و روند مي مردم هاي خانه در به ها لهمح رمضان در برخي

دهند  مي ها خوان حيدري گروه به پول و برنج مرغ، قبيل تخم از هدايايي خوانند و صاحبخانه مي
سازي يا  هاي گوناگون اين انگيزه در نقاط مختلف به شيوه). 175 :1386اي،  كومله شهاب(

 و عباس حضرت  كه هنگامي )فيروزكوه در دهي ("ماها"ي مثال در برا. گيرد تشويق صورت مي
 آن از آب مشكي و رسانند  ميفرات شط به را خود آب آوردن براي قاسم حضرت و اكبر  علي

 هنگام اين در .كنند  ميآب از پر هم را آن كه دارند دست در نيز برنجي كاسة يك دارند، برمي
 كه خوان فهرست به يا آنان به باشند نداشته سكه اگر و ندريز  ميسكه كاسه اين در تماشاگران

 در محلة«). 5-4: 1345كيا، (دهند   مياسكناس است نزديك آنان ايستاده پول گرفتن براي
.  است [sade]شَد يا [sada] شاداگرداني شود  ميبرگزار  كه مراسمي از كاشان يكي يوسمون

 شادا بلندكردن به اقدام تزئين، از  پس.گويند ينحس امام عالمت را آن كه  است علَمي شَده
 پس هستند؛ زيرا ضعيف اقتصادي لحاظ از كه دهند  ميانجام افرادي اغلب را كار اين و كنند مي
: 1384و ديگران،  داشلي نظري(» شود مي داده ها آن به مردم سوي از مبلغي شادا حمل از

 و هديه عنوان به نخل زائران كه بوده ناي بر رسم گذشته دهمال در روستاي در). 579-580
 ).68 :1386سعيدي، (دادند  مي نخل باباي به آن امثال و چاي قند، قبيل از چيزهايي نذورات

 به گيرند و مي چراغ است تاريك هوا و نشده صبح روز عاشورا در حالي كه هنوز در االشت
روند و  مي) خواني صبح( »خوني بص«براي  خواني نوحه و زني سينه حال در هاي ها و كوچه محله

 بدهد »خون جوشي«به  باشد كرده نذر پولي صاحبخانه اگر ايستند تا  مي كمي خانه هر جلويِ
  ).93-90: 1350پوركريم، (
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  بندي جمع
 درك سوگواري اقتصاد با آن درنظرگرفتن رابطة بدون توان  نمي را عزاداري شناسانة مردم جنبة
 جزئي مالي گردش گذشته،  از.دارد شود  ميمبادله كه پولي با وثيقي دعوام پيون نظر جلب. كرد

ها و  ها و هيجان سان كه در پردة كنش  اقتصاد سوگواري همان.است بوده عزاداري مراسم از
و دنيوي  هاي نهاني كنندة جنبه شود، كاويدن آن نيز آشكار حوادث شورانگيز انساني پوشيده مي

بازار وسائل سوگواري گرچه با عقيده و . آن با زندگي روزمره استسوگواري و پيوندهاي عميق 
توان گفت  خلوص و گذشت و ايثار و معنويت در هم تنيده شده، با سرندكردن اجزاي كنش مي

   .هاي زمينيِ پديدة سوگواري نيز هست ها و شالوده بازار انگيزه
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  .انديشه :، تهرانبيك ابراهيم سياحتنامة) 1353(العابدين  زين اي، مراغه

 چاپخانة :تهران ،تاريخي اجتماعي، اقتصادي، طبيعي، اوضاع نظر از) رود افرازه(مراغه  )1372(يونس  مرواريد،
  . علمي

  .مركز اسناد انقالب اسالمي: ، تهرانايق اسالميتاريخ شفاهي كانون نشر حق) 1384(منصوري، پروين 
  . شناسي كرمان مركز :، كرمانسيرجان عاميانة فرهنگ )1381(مؤيد محسني، مهري 

  .توس: سري، تهران ابوالقاسم ، ترجمة)دوجلد( موريه جيمز سفرنامة )1385(جيمز  موريه،
 :رشت طالقاني، محمود زيرنظر ،نگيال سنتي هاي بازي و ها نمايش )1386(ديگران  و موسوي، سيدهاشم

  .ايليا فرهنگ
  .شناسي پژوهشكدة مردم: ، تهرانشناسي روستاي ابيانه مردم) 1384(نظري، زليخا و ديگران 

: نژاد، مصطفي عمادزاده، تهران ، ترجمة عباس منوچهري، مهرداد ترابياقتصاد و جامعه) 1374( وبر، ماكس 
  . مولي

  .شناسي كرمان مركز :كرمان ،سيرجان شهرستان در خواني تعزيه) 1386(اكبر  علي رهبري، وثوقي
  . مركز نشر دانشگاهي: ، ترجمة آذرميدخت مشايخ فريدني، تهرانتشيع در هند) 1373(هاليستر، جان نورمن 

  . توكا: ، ترجمة پرويز رجبي، تهرانكويرهاي ايران) 2535(هدين، سون 
  .آستان قدس: مه و تعليق محمدحسن گنجي، خراسان رضوي، ترجهايي از قهستان نامه) 1378(هيل، اف 

، جمعي از مترجمان، زيرنظر محمدتقي براهني، شناسي زمينة روان) 1372(و اتكينسون . ر. هيلگارد، ارنست
  .رشد: تهران


